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Ydgyakozils 6lma
A mese cdlja: kitartdsra iiszt6nzi a gyerekeket

./
l- lt egyszer reges-regen vorosfoldon egy kiroly o feles6gevel 6s o szoigoloivol. Ez o
l- kiro y mor regoto nogyon szereteil volno egy tronorokost. Hossz0 vdiokozos utdnl-vegre eljott oz c nop, omikor o kirclyne eg6szseges kislonynok odott eletet, okinek

cronysz5ke hojc volt, 6s hololmos, tengerkek szemei. A kirolyn6 nogyon boldog vo1l.
hogy ilyen gyonyor0 kislonyo szuletett, de c kiroly cscrlodott volt.

- Nezcl, milyen gyonyor6 o kisldnyunk! - mondto sugdrz6 orccol o kirdlyne.

- Nem erdekel milyen szep,6n egy tronorokost okcrtom, nem pedig egy lonyt!
Ekkor o kirdlyn6 heves zokogcrsbon torl ki, onnyirc fojtok neki ferje szovci. Mojd elho,

torozto. hogy soho, egyei en egy percre sem fogjo elhonyogolni sieps6ges gyermek6l.
A kiroly meg o kislony nev6re sem vo t kivdncsi, crz 6desonyjo nevezte eiret-sugornot<.

Telt-milt azid5, a kiroly egyre szomorubb leti, crmi6rt nem szuletett fio. Csod-dk cso-
ddjoro egy nopon o kirolyn6 eszrevette, hogy nemsokdrc mosik gyermeknek fog eletet
odni.
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Att6l o perct5l kezdve o kirdly jobb kedvre deru t es remenyekke te e vcrto oz 0j jo-
vev6nyt. M69 Kek Sugdnol is gyokron jdtszott o keriben.

Amikor el6rkezett azido, a kirdlyn6 vilogro hozio mdsodik gyermek6t, o vorvo v6rt
fiOt, okinek holl6fekete hojo voit,6s hotolmos borno szemei. A kiroly kiodtc o poron-
csol, hogy o kosi6lydbon egy hetig unnepeljek o r6goto vdri fic szuletes6t. A fi0t pedig
elnevezle Vdgyokozosnok.

Vdgyokozos sz6pen cseperedett, nemsokdro szep 6s er6s ifju leit bei6le. sokszor hol-
lotto, hogy Aronyfoldon 6l egy csoddloioson gyonyorU hercegn6, de chhoz, hogy
eljusson hozza, aI kell kelnie o Trizfoly6n.

Egy nopon igy szolt oz opjdhoz:

- Edesopom, el okorok jutnl Aronyfoldre, mert felesegul szeretn6m venni o sz6pseges
hercegn6l.

Ebben o pillonolbon o kirdly ozt hille, hogy kicsiszik o toloj o ldbo o16l, ugy megiledt.

- Vogyokozos, nogyon f6lek, hogy elvesziielek, mert eddig m6o senkinek sem sike
rult otkelni o T0zfoly6n. Mib6l gondolod, hogy neked sikerulni fog?

- Meg nem tudom, 6desopdm, de k6rlek, ne okorj lebesz6lni rolo, mert 6n ugyls
megpr6bdlom - vdloszolto o fiu.

A hir homor elterjedt o birodolombon, de m6g ozon kivul is. A szomsz6d hercegek
kineveit6k Vogyokozdsi, eis meg voltok gyoz5dve on6l, hogy o terve nem fog sikerulni.

- Vogyokozds, te dlomvildgbon 6lszl Alkelni o l(zf oly on? Hogy is juihot ilyesmi oz
eszedbe? - kerdezt6k t6le folyton{olyvost o szomsz6d hercegek. eis mindiq j6i nevettek
ezen o keptelen ol e len.
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De Vogyokozos nem foglolkozott veluk, szorgolmoson tervezgetett 6s dolgozott.
nop el6hozto o sojdt mogo dltol k6szitett vitorldsdt, omelyet orro tervezett, r'ogy 6tkel-
jen vele o Tdzfoly6n.

Ekkor igy sz6lt oreg szuleihez:

- Edesopom, edesonydm, el6rkezeti oz id6, hogy ltro keljek, de megig6rem nektek,
hogy homoroson loldlkozunk. K6szitsetek el6 mindent o lokodolomholl-- mondto, 6s
ezzel 0tro is kelt.

sok nop telt el, de v6gyokozds vegul meg6rkezett Aronyfoldre. Er6s okorotdnok 6s
kitortdsdnok segits6g6vel olyon er6s vilorldst sikerult 6pitenie, omellyel biztonsdgoson
dt tudoit kelni o T0zfolyon,6s v6gul meg6rkezett orro o helyre, ohovd olyon nogyon
vdgyolt.

Aronyfold kirolydnok nehez6re esetl megvdlni sz6pseges ledny6t6l, de mii volt mil
tenni, o hercegn6 els6 ldtdsro beleszeretett Vdgyokozdsbo, igy hot mindketten beultek
o vitorldsbo, 6s elindultok Vorosfold fel6.

Amlkor biztonsdgbon meg6rkeztek Vdgyokoz6s oithon6bo,
beismert6k, hogy nem hittek Vogyokozos bels6 erej6ben, 6s
hogy v6ghezviszi o lerv6t.

A kir6ly hetedh6t orszdgro
de o vend6geknek Ogy t0nt,

f

oz irigyek sz6gyenkezve
nem gondol16k volno,

sz6l6 lokodolmot szervezelt fi6nok,
mintho csok n6hdny 6ro lett volno,

omi k61 h6tig tortott,
olyon jol sz6rokoztok.



ltlaia, a m6hecske
A mese cdlja: arro bdtoritjo a gyereket, hogy bizzon a sajdt kdpesslgeiben

gy erd6ben lokott egy m6hcsoldd. A.szorgolmos m6hecsk6k eg6sz nop gy0jto_ge.tt6k o virogok nektorjor, hogy min6r too"o re.ut iermerjenekiA. 
"l-.6iril o,,mdhecske, Mojo. mindig lemorodt o tobbit6l.

- Gyere, Mojo, sz6pen sut o nop, oz okdcfdk pedig tere vonnok virdgokkol - sz6rtneki oz egyik m6hecske.

- En nem birok nektdri gyOjteni, itir kicsi vogyok ehhez o neh6z munkdhoz _ voroszortMojo.

- De hdt Mojo, mi ezl szorokozasnok rekinijuk, nem munkdnok. Ezt szeretjuk csindrni!- mondto csoddlkozvo o teslv6rk6je.

- De 6n okkor sem bi,'om! -vdroszo* Mojo, 6s konnyek csorogtok v6gig oz orcdn.
- Akkor inkdbb ismerd p9, hgsy rusto vbgy, 6s nem okorsz semmit sem csinorni! -mondto drihosen o testv6rk6je, 6i ndtot forOYrtbtt neki.
Mikozben Mojo c6rtoronurszdildogdrt oz erd6ben 6s ozon toprenget.f , mii6v6 regyen,nem vett 6szre egy mogyor6bokrot, nekirepult, 6s dlulton ereit o fdldre.A mogyor6bokor 6votoson oz egyik puho rev6rk6j6r. 

".u*.6 merrecster.
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Lossocsk6n Mojo mogdhozlerl, es kinyitotto o szem6t.

- Orulok, hogy fel6bredt6l, mdr ozt hiiiem. soho sem nyitod ki o szemedet! Mdr orok
6to ringotlok t6ged - mondto o mogyor6bokor.

- Hol vogyok? Mi tort6nt velem? - keirdezte Mojo.

- Nyugodj meg, most mor j6l vogy. Kicsit flgyelmellen voltdl, 6s nem velt6l 6szre
engem, pedig nem vogyok olyon kicsi - vdloszolto o mogyor6bokor mosolyogvo.

- 6, mdr repulni sem tudok, nem vogyok j6 semmire - mondto Mojo elkeseredetten.

- Ugycn mdr! Bdrkivel megiort6nhet, hogy nekimegy volominek. Nem olyon nogy
dolog ez! De mondd csok, hovo okorldl menni?

- Nem is tudom, csok keresem o helyemet o vil6gbon. Ug)ron;s 6n nem vogyok
ugyes m6hecske, nem tudok nekt6rt gyujteni.

- Szerintem te igenis ugyes m6hecske vogy, biztos vogyok benne, hogy neked is

sikerulni fog o nekiorgy6jt6s. Er6s is vogy, hiszen sikerult ugyesen fel6bredned oz ut6s
utdn, omit t6lem kopidl, omikor nekem utkozt6l - vigosztclto o mogyorobokor.

- Volobon igy gondolod? Nekem m6g senki sem mondto ozt, hogy ugyes vogyok
meg er6s - voloszollo Mojo meghot6dvo.

- Tudod mit? Legyunk bordtokl 0gyis olyon egyedul 6rzem mogom ebben oz er-
d6ben. En mened6ket nyljtok neked oz uregeimben, le pedig cser6be o tdrsosdgom
leszel. Azzol segitesz nekem, hogy sz6rokoztotsz engem 6s sokot besz6lgetsz velem. Mit
szolsz? * k6rdezte o mogyorobokor.
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-_Nem iudom, hogy k6pes leszek_e rd - l6tovdzott Mojo.
-Tegyunk egy pr6bdil Morodj itt k6t nopig, oztdn mojd megtotjuklA ket nop ertert. Moio nogyon jor 6rezle i,"goi 

" mogyorobokor odvobon, sokotoeslelgelleK, jo ooro lok letiek.

- Ldtod, hogy olyon dolgokot is meg iudsz tenni, omir6l ozt gondoltod, hogy nemvogy k6pes ro? Nogyon buszke vogyok ioot- -onoto o mogyor6bokor. _ De blrmeny_nyire is s-zerelngm. hogy melleitem morodj, o iehelyed m6giscsok o csolddod mellettvon, o tobbi m6hecske kozott. Engem itt;indig megtoldtsz,?s o;;;y;;;k kedvedvon meglotogotni engem, mindonnyiszor ororimet iogodlok mojd.Mojo elgondorkodott o mogyorobokor szovoin, et ei',otdrorto,'hogy megprobirrjo onekidrgyujt6st o tobbi m6hecskever. ,r csoroolo nolyon boroog vori, hogy v6gre ero-kerult. Egvutt indurtok ei nekiort gvujteni, et oti uutiu"er,,u, r,',ogv".g"i, iZi,.i.6v n.r.i omunko Ennek nogyon megorurt, 6s este er is repurt o mogyorobokorhoz, hogy ermeserjeneki o sikerelmenyet.
Eitol o. noplol fogv_o Mojo tobb6 semmire sem mondto ozt, hogy ,,nem tudom,,vogy,,nem birom". ho er6szor nem probdrto meg. De nem feredkezett meg cr borctjoror,o mogyor6bokorror sem. okit minden este riegiotogotott, 6s.rr"reitoi 

"Jvi'ornot,hogy mit csindltok ozncrp.


